Határozati javaslat

Tárgy: A Szekszárd Városi Lövészklub működése és terveinek bemutatása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a
Szekszárd Városi Lövészklub szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó
tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárd Városi Lövészklub egyesületet, hogy a jövőre
vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.

Határidő:

2015. március 23.

Felelős:

Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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Szekszárd Városi Lövészklub

2014 évi beszámoló

A Szekszárd Városi Lövészklub pályázati lehetőségek felkutatásával kezdte meg a 2014-es
évet. Az önkormányzat egyesületek működését támogató pályázat segítségével a Lisztesvölgyi Lőtér használhatóvá tétele volt az elsődleges cél működésünk megkezdéséhez. A
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pályázat alapvető működési költségek fedezésére elegendő volt, de a tényleges szakmai
munka elkezdéséhez szükségünk volt egy bemutatkozó rendezvény lebonyolítására. Ehhez
vettük igénybe a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

városrehabilitációs projekt keretében

elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt által nyújtott támogatást
(DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001). Mini projektünk címe is a célunkat tükrözte: „Lövészet
elindítása a lisztes völgyi lőtéren”
A Lövészklub tagsága előtt komoly munka állt a támogatás elnyerését követően, hiszen a
helyszín állapota nem tette lehetővé, hogy a rendezvényt lebonyolítsuk. Mivel régóta
gazdátlanul állt, elsőként a lőtér udvarát kellett rendbe tenni, többszöri gyomirtást és
cserjeirtást kellett végrehajtani. Gondot okozott a nyílászárók hiánya és romos állapota, illetve
az, hogy nem voltak zárhatóak. Javításuk és pótlásuk sikeresen megtörtént. A beázás miatt
omladozó vakolatot helyreállítottuk, az épületet kimeszeltük, ablakokat megtisztítottuk. A
lőtéren nem voltak ülőhelyek, így készíttettünk néhány padot, asztalt és több széket is. A
belső térben lévő, beázások miatt meghibásodott lámpákat megjavíttattuk, új izzókat
vásároltunk, melynek köszönhetően bármikor használható az épület. A karbantartási
munkálatokat takarítással fejeztük be. A rendezvény lebonyolításához és a sportedzések
tényleges megkezdéséhez elengedhetetlen volt a megfelelő légfegyverek beszerzése. A
versenysport gyakorlásához korszerű légpuskákat választottunk: 1 darab Slavia 631 típusú,
4,5 kaliberű légpuskát, és 2 darab Weihrauch HW30 légpuskákat.
Bemutatkozó rendezvényünk augusztus 29-én került megrendezésre. A sportág országos
szintű képviselőit is meghívtuk, akik nem csupán jelenlétükkel, hanem a legmodernebb
technikájú, lőszer nélküli, lézeres fegyvereik bemutatásával és adományukkal (mely egy
vadonatúj

versenylégfegyver)

átadásával,

valamint

szakmai

felkészültségükkel

és

tájékoztatásukkal is emelték a rendezvény színvonalát. A megnyitót követően a lövészet
kipróbálására is lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára, mely nagy sikert aratott,
számos felnőtt és fiatal is kipróbálta a sportágat.
A rendezvényen egy Szekszárdon megrendezett nemzetközi légfegyveres verseny felvételét is
levetítettük projektorral, melynek köszönhetően a résztvevők megismerkedhettek a verseny
légkörével, hangulatával. Ezzel próbáltuk előrevetíteni a Szekszárdon 2014. novemberében
megrendezésre került Hungarian Open nemzetközi légfegyveres versenyt, melynek szervezési
feladatiban is részt vettünk, a Szőlő Szem Mozgalom civil szervezettel együttműködve.
A nyílt nap eredménye 10 tagfelvételi kérelem, és azóta is heti rendszerességgel történő
edzések elindítása volt. Az edzéseken hétről hétre nőtt az érdeklődők száma, mely
reményeink szerint a sportág újjászületését, fellendülését eredményezheti városunkban.
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Nem csak az edzések kezdődtek meg, hanem a versenyeken való részvételek is. 3 egyesületi
tagunk vett részt október 18-án a Pécsett megrendezett I. CÉLLÖVŐ KUPA nevű versenyen,
melyen a 13-14 éves fiú korosztályban egy 9. helyezést, 15-17 éves lány versenyszámban 5.
helyezést és a 21 év feletti korosztályban 2. helyezést értek el versenyzőink.
A november 27-30-ig megrendezésre került Hungarian Open nemzetközi versenyen a
szervező Szőlő Szem mozgalom civil szervezet munkájába kapcsolódhattunk bele, a
nagyszabású verseny lebonyolításába. Az itt szerzett tapasztalatok rendkívül hasznosak a
jövőbeli sportesemények tekintetében. Mindezek mellett betekinthettünk egy világszínvonalú
verseny kulisszái mögé és láthattuk, ahogy a világranglista élvonalában lévők sportolnak,
számos új kapcsolatra tettünk szert, melyek a jövőben is hasznunkra válhatnak.
Segítségünkért működésünkhöz hozzájárulva az Magyar Sportlövők Szövetsége egy lövedék
nélküli lézeres fegyverrel bővítette fegyverrepertoárunkat.
A versenysportba való elmélyülésünkhöz jó eredmények eléréséhez a heti edzések számának
növelésére van szükség. Ezért kérelmeztük a Babits Mihály Általános Iskola pincéjében
(óvóhelyében) légfegyveres lőtér kialakításának lehetőségét. A téli időszakban a Lisztesvölgyi Lőtéren az időjárás nem teszi lehetővé a heti minimum 3 edzésnap beiktatását,
valamint infrastrukturálisan is, állapotát tekintve is kedvezőbb paraméterekkel rendelkezik.

A fenti események számos előkészítést igényeltek, melyek között a legfontosabbakat
említenénk:


Az Országos Sportlövők delegációjával történő tárgyalások.



Baranya- és Tolna Megyei Sportlövők Szövetségének tagjaival történő tárgyalások



Pályázatok beadásának és elszámolásának lebonyolítása



Helyreállító, karbantartó munka megszervezése tagság bevonásával



Edzések lebonyolítása



Versenyzők delegálása az Országos Sportlövők szövetségének tagjai közé



Lövészetvezetői és bírói képesítések megszerzésének indítványozása

2015 évi terveink
Terveink között szerepel a folyamatos edzések biztosítása, a sportfelszerelések, fegyverek,
ruhák beszerzése, melyekkel elismert versenyeken is indulni tudunk, ezáltal megteremtve a
lehetőséget sportolóinknak a bizonyításra. A taglétszámunk növelést is szeretnénk elérni
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elsősorban az utánpótlást megcélozva. Fentiekre irányulva újabb pályázati források
felkutatása lesz szükséges.
Mivel a Babits M. Általános iskola csak a tanítási időszakban vehető igénybe, ezért a tanítási
szünetekben – főként a nyári szünetben – elengedhetetlen a Lisztes-völgyi Lőtér állapotának
megőrzése és szükség esetén fejlesztése.
Versenyek szervezése, versenyeken való részvétel biztosítása is elsődleges célkitűzéseink
között szerepel.
Társszervezetekkel való kapcsolat tartás, konzultáció, közös munka szervezése továbbra is
nélkülözhetetlen a célkitűzések eléréséhez.
Fontos 2015-ös célkitűzésünk a megfelelő szakmai háttér kialakítása, mely 2 fő teljes körű
képesítésének megszerzését jelenti (versenybírói képesítés), melynek birtokában a
Szekszárdon megrendezendő versenyek lebonyolítása költséghatékonyabbá és egyszerűbbé
válhat.
Hosszú távú terveinkhez tartozik mozgó céllövészeti lehetőség kialakítása, pontlövészeti
céltábla behúzó gépek telepítése is.
Szekszárd, 2015. február 22.
Vajda-Rábolt László
Elnök
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